
Leiden ✱ Het zijn fraaie, bijna
on-Leidse percentages. Als op het
Waardeiland een opruimdag wordt
aangekondigd, dan staat ’de halve
wijk’ daarvoor klaar. Is er een
buurtbarbecue, dan schuift mini-
maal een vijfde van de eilanders
aan en twee derde van de 460 huis-
houdens is lid van de actieve wijk-
vereniging. ,,Dat is héél hoog’’,
weet voorzitter Paul Willems die
met zijn medebestuursleden de
toename van saamhorigheid ook
als doel stelde. ,,Het is een manier
van sociale vernieuwing. Want wat
is er mis aan samen de troep oprui-
men die de gemeente is vergeten.
Biertje na afloop, wordt het ook
nog eens gezellig en leer je elkaar
kennen.’’

Het lijkt een simpele remedie,
maar vanzelfsprekend was het
zeker niet, op de driehoekige oase
die Waardeiland heet. Willems had
een paar jaar geleden een directe
aanleiding om zich actief te gaan
opstellen in de wijk. Hij besproeide
een paar plantjes op een stuk ge-
meentegrond naast zijn tuin. Daar
werd hij op aangesproken. Want
volgens mede-eilanders moest de
gemeente dat doen. ’Daar betalen
we toch belasting voor.’ Willems
sproeide door. Want gemeentelijke
belasting of niet: ,,Ik heb geen zin
om op een verdord stukje grond
uit te kijken.’’

Leunen
Het voorval vormt het vertrekpunt
voor wat Willems daarna als voor-
zitter van de buurtclub voor ogen
had; zelf actie ondernemen en niet
wachten of leunen op de lokale
overheid. ,,Die toch niet bij machte

is om burgergericht te werken.’’
Het wijkbestuur probeerde van
alles uit waarbij juist op deelname
van medebewoners werd gerekend.
Samen opruimen, mini-biebs plaat-
sen, een barbecue regelen, Hallo-
ween, eilandsoos of een burendag
organiseren en een jeu-de-boules-
baan verwezenlijken. ,,Die laatste
is er nooit gekomen. Daar bleek

onvoldoende animo voor. Prima
verder, er waren ook andere activi-
teiten waarvoor niet genoeg namen
op de intekenlijst stonden. Nou,
dan was daar blijkbaar ook geen
interesse voor.’’
Toch, het aantal actieven op
Waardeiland steeg waarbij ook de
expats zich niet onbetuigd lieten.
Die groep buitenlanders is boven-
gemiddeld vertegenwoordigd in de
wijk. En niet alleen werd het ei-
land uiterlijk en sociaal beter door
de bewonersacties, ook de onder-
linge band groeide. Bij een drei-
gend conflict over hondenpoep of
dubbel parkeren, heerst nu de
opvatting dat de eilanders er vooral
samen uit moeten komen. ,,Dat zie
je nu bij de kwestie rond de tweede

brug en de vraag of die voor auto-
verkeer moet worden openge-
steld’’, aldus Willems. ,,Je hebt
uitgesproken voor- en tegenstan-
ders, maar de toon is nu anders.’’

Ergernis
Het Waardeiland is dus niet alleen
fysiek van de rest van Leiden afge-
scheiden, maar heeft wat zelfred-
zaamheid betreft ook een status
aparte bereikt. ,,Maar de buurtver-
eniging is er niet alleen voor feest-
jes, maar ook om het wijkbelang te
dienen richting gemeente. Dat
loopt nog niet goed, omdat de
gemeente ons onvoldoende inzicht
geeft hoe besluiten tot stand ko-
men. Aan onze kant hebben we de
zaken op orde, maar bij de ge-

meente blijft veel onduidelijk.
Waarom kan er niet wat korte,
grafisch weergegeven informatie
komen? Het neemt zorgen bij
bewoners weg en versnelt inspraak
en besluitvorming. En dan kunnen
wij beter de rol van stadspartner op
ons nemen.’’

Prettig
Dat euvel drukt de pret slechts
tijdelijk. Willems en enkele mede-
bestuurders treden vanavond te-
vreden af. Voor de opvolgers liggen
draaiboeken klaar en de wijkwebsi-
te blijft fungeren als modern bind-
middel. Er is samenhang in de
enclave en het is mede daardoor
prettig wonen op het Waardeiland.
,,Dat is toch waar het om gaat.’’

Het Waardeiland is altijd een apart deel van Leiden
geweest, door zijn ligging tussen waterwegen. Het
is een rustige, 42 jaar oude woonwijk met een
uiterst turbulente ontstaansgeschiedenis en die
slechts door twee bruggen met de stad is
verbonden. Die geïsoleerde positie, én een actieve
wijkclub, versterken de onderlinge band bij de
bewoners van de enclave. ’Want wat is er mis met
samen troep opruimen?’ 
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Het driehoekige Waardeiland. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS
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Leiden ✱ Wie willekeurig de kron-
kelwegen volgt op het Waardei-
land, ontdekt een aangeharkt
buurtje met, voor Leidse begrip-
pen, bovengemiddeld grote wonin-
gen. De historie en totstandko-
ming van het wooneiland staat
echter in schril contrast met de
kalmte die er nu heerst. Beleggers,
krakers, raadsleden en bewoners
hadden het in de laatste decennia
van de vorige eeuw regelmatig met
elkaar aan de stok. ’Waarom moe-
ten er huisjes komen voor niet-
Leidse kasteelzoekenden’, zo vroeg
de Nieuwe Leidse Courant zich af,
in een artikel in 1974.
Het eiland was tot begin jaren

zeventig één groot industrieel
complex van de Grofsmederij, een
van Leidens grootste werkgevers.
Vanaf het moment dat het bedrijf
het vertrek aankondigde, regende
het plannen voor het eiland, zoals
een bedrijventerrein, een omvang-
rijk groot sportcomplex of een
woonwijk. Het werd dat laatste,
met de Nieman Holding als ont-
wikkelaar en met een eigenzinnige
directeur Melkert die het als zijn
persoonlijke missie zag om er een
wijk naar Amerikaans model van te
maken. Met townhouses, garden-
appartementen en islandhouses.
In het toen zeer linkse Leiden werd
de bouw van een rijkeluisbuurt

verfoeid. Toen de burgemeester
van zusterstad Krefeld in 1975 de
straat kwam openen die naar zijn
gemeente was vernoemd, stonden
demonstranten klaar om te protes-
teren. Ook de allereerste ’gegoede
bewoners’ kwamen een jaar later in
opstand omdat hun woningen
slecht waren opgeleverd, de kreek-
watertjes vervuild waren en de
bestrating niet deugde. Het resul-
teerde zelfs in Kamervragen.

Woongenot
Het leidde ertoe dat een deel van
de woningen onverkocht bleef en
dat had in 1980 weer tot gevolg dat
krakers een deel van de ’kapitalisti-

sche Waardeilandwoningen’ bezet-
ten. Hoewel bewoners en krakers
elkaar over het algemeen goed
verhielden, weigerde een deel van
de Waareilanders ozb te betalen
aan de gemeente Leiden, omdat
hun woongenot was aangetast.

Brug
Midden jaren tachtig kwam het
eiland langzaam in rustiger vaar-
water. Ontwikkelaar Nieman ver-
dween van het tonaal, de krakers
gingen weg, alle woningen raakten
verkocht en er kwam een plan voor
een brug naar Leiderdorp waarmee
het eiland zich meer verbonden
voelde dan Leiden.

Die laatste kwam er niet, maar de
wijk bloeide op en bleek bij expats
populair. De laatste oprisping had
begin jaren negentig plaats toen op
een deel van het eiland een bodem-
sanering noodzakelijk bleek en de
binnenste kern van het eiland geen
wijkpark werd maar eveneens aan
woningbouw ten prooi viel.
In 1998 werd het openbaar groen in
de wijk, tot dan toe privébezit, aan
de gemeente overgedaan en twee
jaar geleden vierde het eiland het
veertigjarig bestaan met tal van
activiteiten. Alleen een expositie
over de totstandkoming van de
wijk wees toen nog op de turbulen-
te ontstaansgeschiedenis.

Een plek voor ’niet Leidse kasteelzoekenden’

Drukte bij de opening van de Domela Nieuwenhuisbrug in 1980. Een deel van de
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’Prettig wonen,
dat is toch waar
het om gaat’

’Er is duidelijk
een andere toon’
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